INFORMAÇÕES

OUTUBRO

2016

Dia 09 DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Reis 5, 14-17; Sal 97; 2 Tim 2, 8-13; Lc 17, 11-19
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
08h30 Dia da Memória: missa presidida pelo Sr. Bispo.

09 de OUTUBRO de 2016

REFLEXÃO

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - Gal 4, 22-24. 26-27. 31– 5, 1; Sal 112; Lc 11, 29-32
16h30 Início da catequese do 3º ano na Sé.
18h30 Início da catequese do 1º ano em Santiago, dos 6º e 9º anos e dos
“Discípulos com Pinta” na Sé.
Dia 11 TERÇA-FEIRA - S. João XXIII, papa
Gal 5, 1-6; Sal 118; Lc 11, 37-41
16h30 Início da catequese do 2º ano na Sé.
18h30 Início da catequese dos 6º e 10º anos na Sé.
21h00 Missa no CUFC presidida pelo Sr. Bispo.
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.
Dia 12
09h30
16h30
18h00
18h30

Dia 15 SÁBADO - S. Teresa de Jesus, virgem e doutora da Igreja
Ef 1, 15-23; Sal 8; Lc 12, 8-12
11h00 Início da catequese dos 2º, 3º e 4º anos na Sé.
15hh0 Actividade para Adolescentes e Jovens (começa no Seminário).
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 16 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM - Ano C
Ex 17, 8-13; Sal 120; 2 Tim 3, 14 – 4, 2; Lc 18, 1-8
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
11h00 Missa da Festa dos Santos Mártires do Alboi.
14h00 Assembleia Diocesana do Renovamento Carismático, terminando com
missa presidida pelo Sr. Bispo, às 19h.
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Dia 14 SEXTA-FEIRA - S. Calisto I, papa e mártir
Ef 1, 11-14; Sal 32; Lc 12, 1-7
17h00 Missa em Vilar.
16h30 Início da catequese do 8º ano na Sé.
18h30 Início da catequese do 11º ano na Sé.

Saber ser grato
A primeira leitura e o Evangelho deste domingo referem
pessoas afectadas pela lepra, uma doença terrível e, nos
tempos passados, fortemente marcada por interdições
sociais e religiosas.
Tanto o general Naamã como os leprosos do Evangelho
foram limpos por intervenção especial de Deus, mas o que
se pretende realçar é a gratidão. Naamã, sírio e pagão,
limpo depois de se ter banhado no rio Jordão, a mando do
Profeta Eliseu, não deixa de voltar atrás para dar graças
pela sua cura e de reconhecer o Deus de Israel como Senhor
do céu e da terra e digno de todo o culto. O Evangelho ao
narrar-nos o encontro de Jesus com dez leprosos que lhe
suplicam, à distância regulamentar, misericórdia, evidência
também a virtude da gratidão.

QUARTA-FEIRA - Gal 5, 18-25; Sal 1; Lc 11, 42-46
Reunião do Clero Arciprestal, no seminário Dehoniano.
Início da catequese do 1º ano na Sé.
Missa em Santiago.
Início da catequese do 2º ano em Santiago e dos 5º e 7º anos na Sé.

Dia 13 QUINTA-FEIRA - Ef 1, 1-10; Sal 97; Lc 11, 47-54
ANIVERSARIO DA CRIAÇÃO DA PARÓQUIA (181 anos)
16h30 Início da catequese do 4º ano na Sé.
18h30 Início da catequese do 3º ano em Santiago e dos 5º e 7º anos na Sé.
21h00 Formação Bíblica no Seminário de Santa Joana.

Nº 1532

Todos foram curados, mas apenas um voltou atrás para
agradecer e, curiosamente, era samaritano. A Jesus não
passou despercebido tal comportamento e louvou a atitude
do estrangeiro. "Não foram dez os que ficaram curados?
Onde estão os outros nove?". Dos dez curados
fisicamente só um foi curado pessoalmente: "Levanta-te; a
tua fé te salvou." Como então vemos, para além da bondade
de Jesus e da fé dos leprosos, é evidente a gratidão de que
só o samaritano deu provas.
Dar graças a Deus e saber ser grato na relação com os outros,
requer humildade e delicadeza, indispensáveis ao
desenvolvimento do clima de confiança e de fraternidade
que, mais que ninguém, os cristãos são chamados a fomentar
na sociedade.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Atenção:
a catequese
começa!

Depois de uma alargada fase de
inscrições e renovações a nossa
catequese começa esta semana. Não
há motivo para não começarmos bem
este novo ano. A catequese é o serviço
que a Paróquia dispõe para, em plena
ligação aos pais, como principais
educadores dos filhos, levar cada
criança, adolescente ou jovem ao
encontro com Jesus Cristo, nossa
esperança e nossa alegria.
Também para os adultos recomeça a
catequese esta semana, ao passo que
para os que se inscreveram para os
sacramentos da iniciação cristã o
caminho começa na terça-feira, dia 18.
Sem catequistas não há catequese.
Agradecendo o empenho de cada um,
convocamos, desde já, os catequistas
para o seu Compromisso, que
decorrerá na missa com jovens do
próximo sábado e na missa com
crianças do próximo domingo.

Actividade de
adolescentes e jovens

Depois do início da catequese nos
grupos, no próximo sábado, dia 15,
haverá uma atividade para os
adolescentes e jovens, que começará
às 15h, no Seminário, com o
acolhimento e jogos de equipa,
seguindo-se um jogo de pistas, até à
Sé, chamado "Nos trilhos da
Misericórdia, rumo à Porta Santa".
Às 17h haverá lanche, no centro
paroquial, para o qual convidamos
também os pais. O ensaio dos cânticos,
às 18h e depois a Eucaristia, às 19h,
concluirá esta actividade.

(Re)Ver a Arte Cristã

De 17 a 23 de Outubro, para celebrar o
Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja
(ocorre no dia 18, na festa de S. Lucas),
a diocese de Aveiro, aceitando uma
proposta a nível nacional, propõe um
conjunto de iniciativas sob o lema
(Re)Ver a Arte Cristã. Associando-nos
como Paróquia e também como
Catedral, teremos nos dias 19, 20 e 21,
às 18h, visitas à Sé, orientadas pela
arqueóloga Andreia Lourenço, do
Museu de Aveiro. A Capela da Visitação,
os Painéis de Azulejos e o Cruzeiro de
S. Domingos merecerão uma atenção
especial. A participação na visita é livre
e não carece de qualquer inscrição.

Voluntariado Missionário

O Serviço Diocesano de Animação
Missionária promove uma sessão de
esclarecimento sobre o Voluntariado
Missionário, no dia 22 de Outubro, às
10h30, no CUFC.
O mesmo serviço organiza uma
formação, no próximo sábado, dia 15h,
entre as 9h e as 17h, também no CUFC,
sobre a Infância Missionária.

Aveiro acolhe
Fórum Ecuménico Jovem
A nossa Diocese de Aveiro acolhe este
o Fórum Ecuménico Jovem (FEJ). Esta
iniciativa que já conta 18 edições,
realiza-se a 12 de Novembro, no
Seminário de Santa Joana Princesa, e
tem como tema "Dai-lhes vós mesmos
de comer". Do programa do FEJ, que
congrega jovens vindos de todo o país,
constam um momento de acolhimento,
uma exposição bíblica do tema,
encontro de reflexão em grupos,
workshops e uma celebração
ecuménica de encerramento. Os
jovens não pagam inscrição, mas são
convidados a trazer algo para partilhar
com as Florinhas do Vouga. A
organização é da responsabilidade dos
departamentos juvenis das Igrejas
Católicas, Lusitana, Metodista e
Presbiteriana.

